
  

 

 
H O T Ă R Î R E 

 

                                                              nr. 0013-M 

“17 ”  mai  2010                                                                                      mun. Chişinău 
 
In scopul ridicării nivelului de securizare a marcajelor metrologice şi întru evitarea tentativelor de 
falsificare a lor sau utilizare în scopuri clandestine respectiv în scopul executării Legii metrologiei nr. 
647-XIII din 17.11.95 cu modificările şi completările ulterioare Institutul Naţional de Standardizare 
şi Metrologie , in calitate de organism naţional de metrologie  emite următoarea  

 
H O T Ă R Î R E : 

 
1. Se aprobă legalitatea utilizării sigiliului tip Super-Scut în calitate de marcă metrologică. 

Forma şi dimensiunile conform Anexei 1şi 2. 
 
2. Se aprobă legalitatea utilizării marcajelor de verificare metrologică distructibile prin dezlipire 

de două tipodimensiuni. Forma şi dimensiunile conform Anexei 3. 
 

3. Din data semnării prezentei hotărîri se stabileşte obligatoriu la exprimarea: 
 

- rezultatelor pozitive a verificărilor metrologice iniţiale şi periodice a  sistemelor de măsurare 
şi înregistrare a produselor petroliere principale şi gazelor livrate cu amănuntul (SMÎ a PPP 
şi G), a taximetrelor electronice cu memorie fiscală aplicarea sigiliilor tip Super – Scut; 

- rezultatelor pozitive a verificărilor tehnice iniţiale, periodice şi după reparare a automatelor 
de joc/ruletelor utilizate in cadrul jocurilor de noroc aplicarea sigiliilor tip Super – Scut şi a 
marcajelor de verificare metrologică  distructibile prin dezlipire. 

 
4. Din data semnării prezentei hotărîri se stabileşte ca mărcile metrologice utilizate pînă in 

prezent pentru exprimarea rezultatelor pozitive a: 
- verificării metrologice periodice a SMÎ a PPP şi G,  a taximetrelor electronice cu memorie 

fiscală se vor inlocui cu sigiliile tip Super – Scut pe parcursul prezentării mijloacelor de 
măsurare la verificare metrologică periodică; 

- verificărilor tehnice periodice şi după reparare a automatelor de joc/ruletelor utilizate in 
cadrul jocurilor de noroc se vor inlocui cu sigiliile tip Super – Scut şi marcaje de verificare 
metrologică  distructibile pe parcursul prezentării lor la verificare tehnică. 

 
 

5. Din data semnării prezentei hotărîri se stabileşte obligatoriu la exprimarea rezultatelor 
pozitive a verificărilor metrologice  iniţiale şi periodice a  mijloacelor de măsurare legale 
aplicarea marcajelor de verificare metrologică  distructibile prin dezlipire, in conformitate cu 
schemele de sigilare prezentate in descrierile de model aprobate a acestor mijloace de 
măsurare. 

 
 
 

 
 

 
ORGANISMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE 

 AL REPUBLICII MOLDOVA   
 
 
 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE  
 STANDARDIZARE ŞI  METROLOGIE 

 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО МЕТРОЛОГИИ 

 РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 



6.   Institutul  Naţional de Standardizare şi Metrologie : 
     6.1. Va asigura păstrarea, evidenţa şi eliberarea  contra plată a  sigiliilor tip Super – Scut şi a 

marcajelor de verificare metrologică distructibile prin dezlipire, în baza adresărilor în 
scris ale entităţilor desemnate. Eliberarea sigiliilor tip Super – Scut şi a marcajelor de 
verificare metrologică distructibile prin dezlipire se va efectua începînd cu data de 10 
(zece), dar nu mai tîrziu de data de 15 (cincisprezece) a lunii următoare trimestrului 
gestionat. 

 
            6.2. Va elabora sarcina tehnică pentru producerea sigiliilor tip Super – Scut şi a marcajelor de 

verificare metrologică distructibile prin dezlipire. Responsabil Serviciul Metrologie. 
 

6.3. Va efectua analiza trimestrială a dărilor de seamă referitor la utilizarea sigiliilor tip Super 
– Scut şi a marcajelor de verificare metrologică distructibile prin dezlipire  cu prezentarea 
raportului respectiv conducătorului organismului naţional de metrologie spre aprobare  
(Anexa 5) . Responsabil sector metrologie legală. 
 

 6.4.  Va elabora regulamentele privind procedura de  păstrare, aplicare, evidenţă şi obliterare a  
sigiliilor tip Super – Scut şi a marcajelor de verificare metrologică distructibile prin 
dezlipire.  Responsabil sector metrologie legală. 

 
  6.5. Va elabora regulamentul general de metrologie legală „Sistemul Naţional de Metrologie. 

Marcaje metrologice”. Responsabil sector metrologie legală. 
Termen – 01.04.2011. 

 
6.6. Va aduce prezenta Hotărîre la cunoştinţa entităţilor desemnate. Responsabil sector   

metrologie legală. 
 

7. Se pune în sarcina entităţilor desemnate de Autoritatea centrală de metrologie: 
 
  7.1. Prezentarea la organismul naţional de metrologie a  dărilor de seamă  (Anexa 4) şi a 

solicitărilor pentru sigiliile tip Super – Scut şi  marcajelor de verificare metrologică 
distructibile prin dezlipire pînă pe data de 5 (cinci) a lunii următoare trimestrului gestionat. 

 
  7.2. Prezentarea la organismul naţional de metrologie  a propunerilor de aplicare a marcajelor 

de verificare metrologică distructibile prin dezlipire pentru mijloacele de măsurare legale 
aflate in exploatare. 

                                                                                                                              Termen – 01.07.2010. 
 

8. Se abrogă Hotărîrea Organismului Naţional de Metrologie nr. 1863 – M din 23.12.2005 de la 
data adoptării prezentei Hotărîri. 

 
9. Controlul executării prezentei hotărîri mi-l asum. 

 
 
 
 

Director general                                                              Vitalie DRAGANCEA 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Vedere din faţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedere din spate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă:  
Culorile: carcasa- transparentă, mecanismul rotitor – albastru, bucşa- albă. 
Aplicarea inscripţiilor: pe partea proeminentă a mecanismului rotitor – numărul sigiliului, care se 
rupe după instalare; pe partea anterioară a bucşei – marcajul aprobării de model de culoare albastră 
pe fon alb; pe partea verso a bucşei – numărul sigiliului pe fon alb. 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 1 

Forma de prezentare a sigiliului Super - Scut 

 

 



 
ANEXA 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forma de prezentare a sigiliului Super – Scut în secţiune 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notă: 
Culoarea   – roşie. 
Aplicarea inscripţiilor: marcajul aprobării de model; seria marcajului alcătuită din şapte caractere numerice  . În centru este prevăzută o circumferinţă pentru 
aplicarea mărcii metrologice din cauciuc cu diametrele 16mm şi 8mm respectiv pentru fiecare tipodimensiune. 
 

Forma marcajelor de verificare metrologică distructibile prin dezlipire 

 

ANEXA 3 



 
DAREA  DE  SEAMĂ  REFERITOR  LA  UTILIZAREA  SIGILIILOR  TIP  SUPER – SCUT  ŞI  A  MARCAJELOR  DE  

VERIFICARE  METROLOGICĂ  DISTRUCTIBILE  PRIN  DEZLIPIRE 
 

(denumirea entităţii desemnate ce prezintă darea de seamă) 

 
In trimestrul                   anul 

Sigiliile tip Super – Scut şi 
marcajele de verificare 

metrologică distructibile 
prin dezlipire de strictă 
evidenţă primite de la 

Organismul Naţional de 
Metrologie 

Sigiliile tip Super – Scut şi 
marcajele de verificare 

metrologică distructibile prin 
dezlipire de strictă evidenţă 

aplicate 

Sigiliile tip Super – Scut şi 
marcajele de verificare 

metrologică distructibile de 
strictă evidenţă prezentate  

pentru obliterare 

Sigiliile tip Super – Scut şi 
marcajele de verificare 

metrologică distructibile de 
strictă evidenţă rămase  

Note 

Cantitatea  
(unităţi) 

Numerele de 
strictă 

evidenţă  

Cantitatea  
(unităţi) 

Numerele de 
strictă 

evidenţă  

Cantitatea  
(unităţi) 

Numerele de 
strictă 

evidenţă  

Cantitatea  
(unităţi) 

Numerele de 
strictă 

evidenţă  

 

         

 
 
  (conducătorul entităţii)      (semnătura, data, ştampila)     (numele, prenumele) 

ANEXA 4 



 
ANALIZA  UTILIZĂRII  SIGILIILOR  TIP  SUPER – SCUT  ŞI  A  MARCAJELOR  DE  VERIFICARE  METROLOGICĂ  

DISTRUCTIBILE  PRIN  DEZLIPIRE 
 

Pe trimestru                   al anului 
 

Sigiliile tip Super – 
Scut şi marcajele de 

verificare metrologică 
distructibile prin 

dezlipire de strictă 
evidenţă eliberate de 
Organismul Naţional 

de Metrologie 

Sigiliile tip Super – Scut şi 
marcajele de verificare 

metrologică distructibile 
prin dezlipire de strictă 

evidenţă aplicate 

Sigiliile tip Super – Scut 
şi marcajele de verificare 
metrologică distructibile 
prin dezlipire de strictă 

evidenţă prezentate  
pentru obliterare 

Sigiliile tip Super – Scut 
şi marcajele de 

verificare metrologică 
distructibile prin 

dezlipire de strictă 
evidenţă rămase  

Note Nr. 
crt. 
 
 

Denumirea 
entităţii 

desemnate 
pentru 

verificarea 
metrologică a 

M.M. 

Cantitatea  
(unităţi) 

Numerele 
de strictă 
evidenţă  

Cantitatea  
(unităţi) 

Numerele de 
strictă 

evidenţă  

Cantitatea  
(unităţi) 

Numerele de 
strictă 

evidenţă  

Cantitatea  
(unităţi) 

Numerele de 
strictă 

evidenţă  

 

 
 
 

          

 
 
 

          

Total:          

 
 
      (Şef Sector metrologie legală)      (semnătura, data, ştampila)     (numele, prenumele) 

ANEXA 5 


